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ARBEJDSGRUPPEMØDE 
D.17 september:
• præsenta  on af hel-

hedsplan
• processen frem  l nu
• fokus på prioritering
• proces videre frem
• informa  onsmøde
  

OMRÅDEFORNYELSE ALBERTSLUND NORD

11. marts 2014

november 

2014

Helhedsplan + Lyngmosevej

MØDER 

 INFORMATIONSMØDE
D. 24. SEPTEMBER KL. 19.00

Bygge  lladelse

Kontrakt

Prissætning

ARBEJDSGRUPPEMØDE:
D. 16. januar 2014
(Dagsorden og forbere-
dende materiale frem-
sendes 14.01.2014  l 
alle deltagere i mødet)
• Endelig godkendelse 

af forprojekt
ARBEJDSGRUPPEMØDE:
D. 09 januar 2014
(Dagsorden fremsendes 
i uge 51  l alle deltagere 
i mødet)
• Status i arbejdsgruppen 

og projektet 
• Beslutningsprocesser
• Har vi det hele med
 

WORKSHOP FOR BØRN:
D. 8. DECEMBER
Fokus på de små børn
Klippe kliste julearrangement
Valg af legepladsinventar for 
mindre børn

EVENT:
Skt. Hans a  en i gårdene

INDVIELSE
af Grønningen og Lyngmosevej

WORKSHOP OG EVENT:
Onsdag den 26. marts 2014
Fokus på de større unge
Grafi sk udformning af 
iden  tet på belægninger. 
Uds  lling af helhedsplanen på Grøn-
ningen.
Opstribning af planen på Grønningen. 

Projektering

Udbud 03.02.2014

Afl evering 15.08.2014

ARBEJDSGRUPPEMØDE:
D. 11. marts 2014
(Dagsorden og forbere-
dende materiale frem-
sendes 10.03.2014  l alle 
deltagere i mødet)
• Gennemgang af 

licita  on
• Proces videre frem

Udførelse helhedsplan
Udførelse Lyngmosevej

Plantearbejde

ARBEJDSGRUPPEMØDE:
• Status på byggesagen
• Gennemgang af hel-

hedsplan

ARBEJDSGRUPPEMØDE:
• .............................
• ............................

Beboerinforma  on
UGE 2-3
Tidsplan for byggepe-
rioden.
Opstart og afslutning.

Beboerinforma  on
Beskrivelse af projektet 
- hvad er med.
Tidsplan

ARBEJDSGRUPPEMØDE 
D.26. november:
• inspira  onsoplæg  l 

ak  viteter
• workshop KILDEN med 

arbejdsgruppen
• Ellipsen
• proces videre frem
  

PROCES/TIDSPLAN

HVOR SKAL BØRNENE LEGE 
UDENFOR TIL NÆSTE SOMMER? 
Kom til informationsmøde og hør om planerne for, hvordan 
udearealerne i dit  boligområde skal forbedres til glæde for 

både børn og voksne.

MØDET HOLDES TIRSDAG 
DEN 24. SEPTEMBER 2013 

KL. 19.00-21.00
I FÆLLESHUSET DAMGÅRDEN

Sker der snart 
noget med vores 
udendørs arealer?

På vil mødet vil der blive fortalt om, hvad der skal ske med 
de udendørs arealer, så alle beboerne har lyst til at bruge 
dem fremover. Du får også mere af vide om, præcist hvor 
der skal laves forbedringer og hvornår der kommer til at 

ske noget.

Jeg håber der kommer 
nogle steder, hvor min 
mor og far kan sidde 
og hygge sig når det 
er godt vejr!

Mon der kommer 
små stier, hvor 
jeg kan løbe? Jubiiii!

Licita  on 05.03.2014

Stand s  ll periode 11.03.2014 - 24.03.2014

Kom og hør om de nye 
udearealer på Grønningen 

og langs Lyngmosevej

Kom til informationsmøde og hør om hvordan 
udearealerne på Grønningen og langs Lyngmosevej 
kommer til at se ud og forbedres til glæde for både 

børn og voksne.

MØDET HOLDES TIRSDAG 
DEN 1. APRIL 2014 

KL. 19.00-20.30
I FÆLLESHUSET DAMGÅRDEN

Nu sker der snart 
noget med vores 
udendørs arealer

På mødet vil der blive fortalt om, præcist hvad der skal 
laves af forbedringer og hvornår der kommer til at ske 

noget.

Jeg håber der kommer 
nogle steder, hvor min 
mor og far kan sidde 
og hygge sig når det 
er godt vejr!

Mon der kommer 
gode stier, hvor 
jeg kan løbe? Jubiiii!

 INFORMATIONSMØDE
D. 01. APRIL KL. 19.00


